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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Makrosomia merupakan komplikasi diabetes mellitus gestasional 

tersering. Makrosomia didefinisikan bayi lahir dengan berat badan ≥ 4000g. 

Hasil penelitian di ujung pandang dari 40 pasien diabetes gestasional yang 

dipantau selama 3,5 tahun mempunyai kompliksai yang paling sering adalah 

terjadinya makrosomia, hal ini mungkin karena pada umumnya diabetes 

mellitus gestasional didiagnosis terlambat terutama di negara kita (Adam, 

2007). 

Menurut Siregar (2011)  prevalensi makrosomia di dunia pada ibu 

diabetes mellitus gestasional  adalah 50%. Diabetes mellitus gestasional yang 

tidak ditatalaksana dengan optimal akan menyebabkan morbiditas pada ibu 

dan bayi. Kejadian makrosomia pada diabetes mellitus gestasional dengan 

kendali glikemik buruk adalah 40% (Purnamasari, 2008). 

Kekhawatiran utama pada pelahiran bayi makrosomia adalah 

distosia bahu dengan resiko penyerta kelumpuhan pleksus brakhialis 

permanen. Distosia bahu terjadi jika panggul ibu berukuran cukup untuk 

melahirkan kepala janin, tetapi tidak cukup besar untuk melahirkan bahu 

janin yang berdiameter sangat besar (chunningham,2006). 

Faktor resiko tersering penyebab bayi lahir makrosomia yaitu 

diabetes mellitus yang dialami ibu atau yang sering disebut diabetes mellitus 

gestasional. Diabetes adalah penyulit medis yang tersering pada kehamilan. 

Pasien dapat dipisahkan menjadi mereka yang diketahui mengidap diabetes 
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sebelum hamil (overt nyata) dan mereka yang didiagnosis saat hamil 

(gestasional) (Cunningham, 2006).   

Diabetes mellitus gestasional didefinisikan sebagai suatu 

inteloransi glukosa yang terjadi atau pertama kali di temukan pada saat hamil. 

Definisi ini berlaku dengan tidak memandang apakah pasien diabetes mellitus 

hamil yang mendapat terapi insulin atau diet saja, juga apabila pada pasca 

persalinan keadaan intoleransi glukosa masih menetap. Demikian pula ada 

kemungkinan pasien tersebut sebelum hamil sudah terjadi intoleransi glukosa 

(Adam, 2007). 

Prevalensi global diabetes mellitus diperkirakan akan mencapai 

380 juta pada tahun 2025. Pada tahun 2002 di Amerika terdapat lebih dari 

13.000 perempuan hamil yang menderita komplikasi diabetes mellitus. 

Jumlah ini merupakan 3,3 % dari seluruh kelahiran hidup dan lebih dari 90%-

nya menderita diabetes mellitus gestasional. Meningkatnya prevalensi 

diabetes tipe 2, khususnya pada penduduk yang lebih muda, menyebabkan 

kehamilan dengan diabetes meningkat pula (Prawirohardjo,2008). 

Prevalensi DMG bervariasi di tiap daerah menurut kriteria 

diagnosis dan standart pemeriksaan yang digunakan, namun secara umum 

dikatakan DMG mengenai 3 -5 % dari kehamilan normal. Di Indonesia, 

prevalensi DMG 1,9 – 3,6%  pada kehamilan umumnya. Pada studi kohort, 

sebanyak 40 – 60 % dari kelompok ini akan berkembang menjadi DM tipe 2 

atau toleransi glukosa terganggu (Purnamasari, 2008). 

Ibu penderita diabetes mellitus termasuk ibu yang berisiko tinggi 

pada saat kehamilan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bayi yang 
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dikandung. 1 diantara 500-1000 wanita hamil adalah penderita diabetes, dan 

satu dari 120 kehamilan adalah gestasional diabetes (diabetes yang terjadi 

selama kehamilan). Angka mortalitas bayi dari ibu diabetes mellitus 

mencapai 5 kali mortalitas bayi normal (Manuaba, 2004). 

Komplikasi yang dapat ditemukan pada diabetes gestasional antara 

lain preeklampsia, infeksi saluran kemih, persalinan seksio sesaria dan trauma 

persalinan akibat bayi besar. Hasil penelitian di ujung pandang dari 40 pasien 

diabetes gestasional yang dipantau selama 3,5 tahun, seksio sesaria dilakukan 

sebanyak 17,5 (Adam, 2007). 

Diabetes mellitus gestasional yang tidak ditatalaksana dengan optimal 

akan menyebabkan morbiditas pada ibu dan bayi. Efek jangka panjang pada 

ibu antara lain adalah resiko mengidap toleransi glukosa terganggu (TGT)dan 

DM tipe 2. Dampak pendek pada janin adalah resiko makrosomia, kelainan 

kongenital atau bahkan berat lahir rendah.  

RSU Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit pendidikan 

yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Malang dan 

berdasarkan  data rekam medik RSU Haji Surabaya tahun 2009 – 2010 

tercatat  ada 59 kasus bayi makrosomia. Dari data tersebut peneliti tertarik 

untuk mengetahui hubungan antara kejadian makrosomia dengan diabetes 

mellitus gestasional  di RSU Haji Surabaya periode 1 Januari 2009 – 31 

Desember 2010.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara kejadian makrosomia dengan diabetes 

mellitus gestasional di RSU Haji Surabaya periode 1 Januari 2009 – 31 

Desember 2010? 



4 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara kejadian makrosomia dengan diabetes mellitus gestasional  di 

RSU Haji Surabaya Periode 1 Januari 2009 – 31 Desember 2010. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui prevalensi Makrosomia di RSU Haji Surabaya. 

2. Mengetahui prevalensi ibu dengan Diabetes Mellitus Gestasional 

yang melahirkan bayi makrosomia di RSU Haji Surabaya Periode 1 

Januari 2009 – 31 Desember 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

1 Memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai Diabetes Mellitus 

Gestasional pada ibu dapat menyebabkan kelahiran bayi 

Makrosomia. 

2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk 

tenaga medis terutama dalam perhatian terhadap deteksi dini, 

komplikasi dan penatalaksanaan Diabetes Mellitus Gestasional. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan penelitian 

selanjutnya tentang Diabetes Mellitus Gestasional dan Makrosomiabagi 

mahasiswa fakultas kedokteran, dokter maupun bidan. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Keilmuan : Obstetri dan Genikologi, Ilmu Kesehatan Anak. 

2. Lokasi  : RSU Haji Surabaya 

3. Sasaran  : Ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional dan bayi yang 

lahir makrosomia. 

 


